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27. BOŽÍ PENÍZE, NAŠE ZODPOVĚDNOST 

Pro Boha, stejně jako pro nás, je důležité, jak zacházíme s penězi. V knize Přísloví se pojednává 

o penězích více, než o jiných tématech. Můžou být v našich životech požehnáním nebo léčkou. 

Je to náš postoj k penězům, který určuje, jak je v tomto životě použijeme. 

1. Komu patří země, my a naše majetky? Žalm 24,1.2 

___________________________________________________________________________ 

2. Kdo nám dává schopnost získat majetek? 5. Mojžíšova 8,18; 1. Paralipomenon 29,12 

___________________________________________________________________________ 

3. Před čím Bůh varuje ohledně našeho postoje k penězům?  

Přísloví 11,28; Žalm 49,16-20; Lukáš 12,15-21; 1. Timoteova 6,17-19  

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Všechen náš majetek a peníze patří Bohu a je to On, kdo nám je dává. Chce, 

abychom důvěřovali Jemu, že se o naše potřeby postará, a ne sami sobě. 

4. Mohou se pro nás peníze stát osidlem, kterým jsme pokoušeni? Jakým způsobem?  

1. Timoteova 6,6-10 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Je jednoduché být polapen do pasti honby za penězi na úkor všeho ostatního 

v našem životě. Mnoho lidí žije, jakoby peníze byly tou nejdůležitější záležitosti na světě. Až 

nakonec je všechno ostatní vytlačeno, obzvlášť naše víra a důvěra v Boha. Na tuto záležitost si 

musíme dávat pozor.  

5. Jak Bůh tento problém s námi řeší? Lukáš 12,22-34 

___________________________________________________________________________ 

6. Jaký by měl být náš postoj k penězům ve vztahu s ostatními? Přísloví 11,25; Lukáš 6,38 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Svět diktuje, aby si člověk ponechal majetek tak dlouho, jak je to jen možné, ale 

Bůh žehná těm, kteří dobrovolně věnují své prostředky, čas a energii. Když dáváme, Bůh nás 

více zásobuje, abychom mohli více dát. A navíc, darování nám pomáhá získat správný pohled 

na naše vlastnictví. Uvědomujeme si, že nám na začátku majetek nikdy nepatřili, ale Bůh nám 

ho dal, abychom pomáhali jiným.  

7. Máme si dát stranou zásoby pro budoucnost? Přísloví 21,20 

___________________________________________________________________________ 
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8. A zaručit se za někoho jiného? Přísloví 17,18; 22,26.27 

___________________________________________________________________________ 

9. Máme půjčovat, když nás o to ostatní požádají? Lukáš 6,34.35; 5. Mojžíšova 15,7-11 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Peníze, které se rozhodneme dát jiným, bychom měli vnímat jako dar, ne jako 

půjčku. Proto bychom se měli ujistit, zda si můžeme dovolit dát takový dar v případě, že nebude 

vrácen.  

10.  Jaký by měl být náš postoj k penězům ve vztahu k Bohu?  Žalm 96,8; Přísloví 3,9.10 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: „Prvotiny“ odkazují na zvyk věnovat pro Boží užívání první a nejlepší část úrody. (5. 

Moj 26,9-11) Mnoho lidí dává Bohu své zbytky. Potřebujeme dát Bohu první část našeho 

příjmu. To je známkou toho, že Bůh má první místo v našich životech, ne majetek, a že naše 

zdroje patří Jemu a jsme pouhými správci Božích prostředků.  Dávání prvního Bohu nám 

pomáhá překonávat chamtivost a správně zacházet s Božími zdroji. Jsme také přístupni 

obdržet zvláštní Boží požehnání.  

11. Kolik Bůh považuje za „prvotiny“? 5. Mojžíšova 14,22.23 

___________________________________________________________________________ 

12. Co slibuje Bůh, když mu odevzdáme desátky? Malachiáš 3,6-10 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Lidé v  době Malachiáše ignorovali Boží příkaz dát z jejich příjmu desátek do Jeho 

chrámu. Možná se báli ztráty toho, pro co tak těžce pracovali, aby to získali. Ale v tomto špatně 

Boha odhadli. „Dej a bude Ti dáno“ říká v Lukáši 6,38. Když dáváme, musíme si pamatovat, že 

požehnání Božích zaslíbení nejsou vždy materiální, ale On vždy dodržuje své slovo.  

13. Pro jaký účel byly používány desátky v době starověkého Izraele?  

4. Mojžíšova 18.21-24 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Když Jozue vedl Izraelity do Zaslíbené země, každý rod obdržel jako dědictví část 

pozemku. Jedinou výjimkou bylo pokolení Levitů. Jako kněží měli strávit všechen svůj čas ve 

službě Bohu. Nedostali žádnou zemi, aby ji obdělávali, jen města, aby v nich žili.  Ostatních 

jedenáct pokolení dávalo desátky ze svých příjmů, aby podpořili Levity v Božím díle.  

14. Jak mají být podle Bible dnes zaopatřeni duchovní? 1. Korintským 9,13.14 

___________________________________________________________________________ 
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Poznámka: Když dáváme své desátky, zaopatřujeme duchovní, aby Kristovo evangelium mohlo 

jít vpřed. Tímto v našich životech uctíváme Boha a Jeho dílo. 

15. Co jedinečného Bůh zaslibuje Tobě a Tvé rodině? Filipským 4,19 

___________________________________________________________________________ 

Závěr: Peníze NEJSOU kořenem všeho zla, je to LÁSKA k penězům, která je zlá. Peníze jsou 

nutným zbožím, které všichni k životu potřebujeme. Bůh nám žehná s penězi, abychom 

mohli být průduchy požehnání pro druhé. A když prostředky tečou dobrovolně z našich 

srdcí, stejně tak budou vtékat k nám a skrze nás Boží požehnání.  
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Klíč k odpovědím k lekci č. 27 – Boží peníze, naše 
zodpovědnost 
 

1 – Hospodinu 
2 – Bůh 
3 – nevkládej svou důvěru penězům 
4 – když budu o peníze usilovat více, než o cokoliv jiného 
5 – důvěřuj a spolehni se na Boha a On se o tebe postará 
6 – nehromaď majetek, ale štědře dávej 
7 – ano 
8 – Bible nás před tím varuje 
9 – nepůjčujte, ale raději, pokud můžete, dávejte jako dar 
10 – dávat Bohu prvotiny 
11 – prvních 10% 
12 – požehná ti 
13 – na podporu levitských kněží 
14 – desátky a dary jsou užívány na Boží dílo v církvi 
15 – postará se o všechny naše potřeby 
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